
 
 
 

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman 
Regulamentul Burselor şi Sponsorizărilor (RBS) 

 
Hotărâri preliminare:  
 
În vederea promovării învăţământului creştin catolic, al stimulării studenţilor iubitori de 

carte şi a sprijinirii studenţilor cu situaţie financiară mai precară, Institutul Teologic Romano-
Catolic Franciscan din Roman a hotărât să înfiinţeze un sistem de burse şi sponsorizări prin care 
să întâmpine, pe cât posibil situaţiile amintite mai sus. Pentru ca acest sistem să fie funcţionabil, 
s-a elaborat de către Consiliul profesoral şi Senat prezentul regulament: „Regulamentul 
Burselor şi Sponsorizărilor” (RBS).  

 
Art. 1. Toate bursele sau alte forme de sponsorizare se acordă în limita fondurilor disponibile 

ale instituţiei.  
a. Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan îşi rezervă dreptul să suspende sistemul 

de burse şi sponsorizări atunci când este cazul.  
b. Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan îşi rezervă dreptul să suspende orice 

sprijin financiar studenţilor ce nu promovează explicit modul de viaţă şi spiritualitate 
catolic.  

c. Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan îşi rezervă dreptul să găsească alte metode 
de departajare în vederea sprijinului financiar atunci când suma necesară pentru cei ce se 
încadrează în prezentul regulament este mai mare decât puterea financiară pe care o deţine 
ITRCF.  

 
Art. 2. Bursele au rolul de a stimula obţinerea de performanţe la învăţătură şi de a ridica 

nivelul intelectual şi spiritual al studenţilor.  
a. Valoarea unei burse de merit este egală cu valoarea taxei şcolare stabilite pentru anul în 

care se acordă bursa.  
b. ITRCF acordă bursă de merit unui număr de 4 studenţi/an, respectiv, câte un student din 

fiecare an.  
c. Pentru a beneficia de bursă studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
- să fie integralist (fără nici o restanţă la examene)  
- Media generală la încheierea anului universitar, respectiv 30 septembrie să fie mai mare de 

9,00 şi nici un examen sub 7,00.  
- Pentru cei din anul I de studii se acordă bursă de merit studentului cu media cea mai mare 

la examenul de admitere, în primul semestru, iar după prima sesiune, studentului care a 
obţinut media cea mai mare la această sesiune.  

- să dovedească un caracter creştin moral, printr-un comportament exemplar în campusul 
ITRCF şi în afara acestuia.  

- să dovedească preocupare pentru formarea sa ca slujitor, în practica pastorală în care este 
implicat de către ITRCF.  

d. Media generală pentru obţinerea bursei se calculează numai pe baza notelor obţinute în 
sesiunile obişnuite, fără a se lua în calcul notele de la examenele de mărire de notă.  

e. Orice examen căzut, compromite obţinerea sau continuarea bursei.  



 
 
f. Comportamentul lipsit de seriozitate sau moralitate a unui student, în campus, la cursuri, 

sau în alte situaţii care pot fi cunoscute şi confirmate, atrage după sine anularea bursei.  
g. În cazul în care există mai mulţi studenţi în acelaşi an care îndeplinesc condiţiile de primire 

a bursei stabilite la aliniatele c, d, e şi f bursa va fi acordată studentului care are media 
generală cea mai mare. 

 
Art. 3. Sponsorizările și orice fel de sprijin financiar au rolul să facă posibil accesul la 

învățământul superior și a celor cu situații financiare precare. De asemenea au rolul să 
încurajeze la studiu, în instituția noastră, a mai multor membri din aceeași familie precum și a 
copiilor cadrelor universitare sau a personalului auxiliar din instituția noastră. 

 
Art. 4. Valoarea sponsorizării se calculează în funcție de nevoile financiare ale studenților 

care solicită sponsorizare și nu va depăși suma necesară acoperirii cheltuielilor de cazare + masă 
+ taxa școlară. Sponsorizările parțiale sau totale se acordă următoarelor categorii de studenți:  

a. Celor ce pot dovedi că provin din familii sărace sau destrămate; 
b. Studenților convertiți la Dumnezeu, dintr-o familie din lume, chiar dacă familiile lor au 

posibilități financiare; 
c. Studenților din aceeași familie care studiază simultan în instituția noastră, ei vor plăti 

taxele școlare după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% 
din valoarea taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student; 

d. Studenții care sunt copii ai personalului auxiliar al ITRCF au reducere de 50% din valoarea 
taxei școlare. 

 
Dispoziții finale: 
 
Art. 5. Studenții bursieri sunt nominalizați la începutul fiecărui an universitar, respectiv după 

prima sesiune, în cazul anului I, după mediile raportate de secretariatul ITRCF. Cei care 
beneficiază de bursă sunt nominalizați de către Consiliul profesoral. 

 
Art. 6. Pentru a candida la primirea unei sponsorizări, studentul trebuie: 
a. Să depună o cerere scrisă cadrului didactic coordonator al anului în care se află; 
b. Să completeze Fișa de evaluare în vederea acordării sponsorizării; 
c. Să completeze Fișa biografică pentru sponsorizare. 
 
Art. 7. Studenții sunt descalificați de la primirea unei sponsorizări în cazul în care: 
a. Se dovedesc declarații false în completarea Fișei de evaluare sau a Fișei biografice; 
b. Primește concomitent sponsorizare din două sau mai multe locuri și nu anunță aceasta 

cadrului didactic coordonator de an. 
 
Art. 8. Pierderea dreptului la bursa de merit poate avea loc numai după evaluarea motivelor 

pentru care bursa este retrasă, în Consiliul profesoral. 
 
  




